
Algemene voorwaarden Libertas Lawyers 
 
Algemeen 
1. Libertas Lawyers is een samenwerkingsverband van Libertas Corporate Defense Lawyers B.V. en Libertas Regulatory & Compliance 

Lawyers B.V. die ieder voor eigen rekening en risico een advocatenpraktijk uitoefenen met daaraan verbonden advocaten en 
medewerkers . Voornoemde vennootschappen zijn altijd afzonderlijk en nimmer gezamenlijk de opdrachtnemer. Een opdracht komt 
eerst tot stand nadat deze door de betreffende opdrachtnemer is aanvaard. De samenwerking tussen de in dit artikel genoemde 
vennootschappen vormt geen vennootschap onder firma of een maatschap. Deze voorwaarden gelden voor opdrachten die door de 
in dit artikel genoemde vennootschappen worden aangegaan, de aan deze vennootschappen verbonden advocaten en al diegenen 
die werkzaam zijn voor deze vennootschappen. 

2. De advocaten van Opdrachtnemer zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 
tel. 070-3353535. 

3. Libertas Corporate Defense Lawyers B.V.  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67487866. Libertas Regulatory 
& Compliance Lawyers B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69101116. 

4. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Libertas Lawyers, alsmede alle werkzaamheden van Opdrachtnemer zijn 
onderworpen aan Nederlands recht. 

5. Geschillen die voortvloeien uit bovengenoemde rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslecht door Rechtbank Rotterdam. 
Opdrachtnemer heeft in afwijking hiervan het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van 
de opdrachtgever. 

6. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, 
gewijzigde of aanvullende opdracht en overige werkzaamheden die door Opdrachtnemer word(t)(en) uitgevoerd. Toepasselijkheid 
van door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen in de zin van artikel 6:225 
lid 3 BW. 

7. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op ieder die voor Opdrachtnemer werkzaam is, althans 
op ieder die door Opdrachtnemer voor een opdracht of werkzaamheden wordt ingeschakeld, alsmede op alle (overige) 
rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of die verband houden met de opdracht. 

8. De aanvaarde opdracht heeft een inspanningsverplichting van Opdrachtnemer tot gevolg, geen resultaatverplichting. Opdrachtnemer  
zal zich bij de uitvoering van de door haar ontvangen opdrachten als goed opdrachtnemer gedragen. 

9. Opdrachten worden door Opdrachtnemer uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen op geen enkele 
wijze rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en/of de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de door de 
opdrachtgever verstrekte opdracht. 

10. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan. 
11. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enig beding in de algemene 

voorwaarden en/of de opdrachtbevestiging geen beroep kan worden gedaan, komt aan het betreffende beding wat betreft de 
inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden 
gedaan.  
 

Aansprakelijkheid 
12. Alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer . De 

werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 
13. Opdrachtnemer is bij de uitvoering van een opdracht gerechtigd om derden in te schakelen. Hiertoe zal zij de nodige zorgvuldigheid 

betrachten en waar mogelijk ter zake de keuze van derden met de opdrachtgever overleggen. Inschakeling van derden komt voor 
rekening van de opdrachtgever. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van deze derden. 
Het staat Opdrachtnemer vrij eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door/via haar ingeschakelde derden te aanvaarden, 
zonder toestemming van de opdrachtgever daartoe. 

14. Iedere aansprakelijkheid voor schade welke bij de uitvoering van werkzaamheden is veroorzaakt door het ondeugdelijk functioneren 
van de door Opdrachtnemer gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers en/of andere zaken, alsmede voor schade 
die is veroorzaakt door computervirussen of door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, telefax, of e-
mailberichten wordt door Opdrachtnemer uitgesloten. 

15. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar 
gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 

16. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, beperkt iedere 
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zich tot een bedrag dat ter zake de betreffende opdracht door Opdrachtnemer aan 
honorarium (exclusief verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting) aan de opdrachtgever is gefactureerd. 

17. Alle aanspraken en overige bevoegdheden die de opdrachtgever jegens Opdrachtnemer kan inroepen, vervallen in ieder geval indien 
deze niet schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer bekend zijn gemaakt binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend werd, 
of redelijkerwijs had kunnen zijn met de feiten waarop hij de vorderingen en/of bevoegdheden baseert. 

 
Klachtenregeling 
18. Opdrachtnemer kent een interne klachtregeling. Deze regeling ligt ter inzage op kantoor.  
19. Opdrachtnemer neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.  Door ondertekening en het retourneren van 

de opdrachtbevestiging komen wij toepasselijkheid van deze Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur overeen. Wanneer kantoor 
er niet in slaagt eventuele klachten over onze dienstverlening tot een oplossing te brengen, kunnen de klachten worden voorgelegd 
aan de Geschillencommissie Advocatuur. 

 
Declareren 
20. Zonder daartoe andersluidende afspraken te hebben gemaakt brengt Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden bij de 

opdrachtgever honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting in rekening. Behoudens andere 
afspraken zal in principe maandelijks worden gedeclareerd. 

21. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van de bestede tijd, welke wordt vermenigvuldigd 
met het voor de betreffende opdracht van toepassing zijnde uurtarief. De hoogte van uurtarief wordt onder meer bepaald aan de 



hand van het door Opdrachtnemer periodiek vast te stellen uurtarief, de ingewikkeldheid en spoedeisendheid van de zaak en het 
financiële belang. 

22. Ter dekking van de kantoorkosten wordt een forfaitair bedrag van 4% van het honorarium bij de opdrachtgever in rekening gebracht. 
23. Verschotten betreffen de kosten die Opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever heeft 

gemaakt. Tot de verschotten behoren onder meer griffierechten, deurwaarderskosten, de kosten voor extern deskundigen, 
autokosten, parkeerkosten en kosten voor het nemen van uittreksels. 

24. Werkzaamheden worden door Opdrachtnemer in beginsel pas verricht nadat een voorschot wordt betaald, waarover geen rente 
wordt vergoed. Het voorschot wordt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, gedurende de werkzaamheden niet 
verrekend met tussentijdse nota's. Verrekening vindt plaats met het saldo van de einddeclaratie na beëindiging van de 
werkzaamheden. Een eventueel restant van het voorschot wordt geretourneerd.  

25. Declaraties van Opdrachtnemer  dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de betreffende declaratie te worden voldaan, bij 
gebreke waarvan Opdrachtnemer  gerechtigd is om zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen. 

26. Openstaande declaraties kunnen worden verrekend met eventuele gelden die de advocaat voor de cliënt in depot houdt, voor zover 
die gelden zonder belemmering aan de cliënt zouden kunnen worden uitbetaald, onverminderd de door de Orde van Advocaten 
gegeven voorschriften. 

27. Voorts wordt bij niet tijdige betaling van declaraties aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke kosten. De hoogte daarvan bestaat uit 
de daadwerkelijk gemaakte kosten die verband houden met de invordering van declaraties door Opdrachtnemer  met een minimum 
van 15% van de hoofdsom. 

28. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde interesten en 
kosten, in de tweede plaats van alle opeisbare facturen in volgorde van datum, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening 
betrekking heeft op een latere factuur. 

29. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen alle verplichtingen 
onmiddellijk opeisbaar zijn.  

30. Ingeval een opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn (financiële) verplichtingen ten opzichte van Libertas Lawyers, is 
laatstgenoemde gerechtigd om de werkzaamheden niet aan te vangen, deze op te schorten, of te staken. De gevolgen daarvan 
komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het niet aanvangen, opschorten, of staken van de werkzaamheden laat 
de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet. 

31. Voor zover nodig dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de fiscaal-economische kostenallocatie c.q. toerekening van de 
desbetreffende declaratie-componenten. Indien het een rechtspersoon betreft, staat het bestuur daarvan garant voor de betaling 
van de declaraties. 

32. Opdrachtgever is steeds gehouden de voor de uitvoering van de opdracht naar het oordeel van Opdrachtnemer  noodzakelijke 
gegevens en/of informatie aan te leveren, waarbij opdrachtgever instaat voor de juistheid van deze gegevens. Indien laatstgenoemde 
hier niet aan voldoet, dan is Opdrachtnemer  gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. De gevolgen daarvan 
komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

33. Wanneer de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de dienstverlening, dan wel met hetgeen aan hem is gefactureerd, dient de 
opdrachtgever dit kenbaar maken aan het kantoor binnen drie maanden na het moment waarop hij hiervan kennis nam of 
redelijkerwijs had kunnen nemen.  

Kosteloze bijstand 

34. Met nadruk wijst Opdrachtnemer  cliënten, tegen wie een bevel voorlopige hechtenis is verstrekt op het volgende. 
35. In de zaak waarin tegen u een bevel voorlopige hechtenis is verstrekt, komt u in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand. Ook als u 

in de zaak waarin u wordt bijgestaan in voorlopige hechtenis hebt gezeten hebt u daar recht op, alsmede in het geval u rechtens van 
uw vrijheid beroofd bent voor een andere zaak dan de zaak waarin u wordt bijgestaan. Wanneer u ervoor hebt gekozen van die 
mogelijkheid geen gebruik te maken zijn de financiële voorwaarden, zoals deze in de paragraaf “declareren” van deze Algemene 
Voorwaarden zijn opgenomen, van toepassing. 
 

Gesubsidieerde bijstand 
36. Wanneer uw inkomen ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Veiligheid en Justitie in het kader van 

de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.  
37. Wanneer een van de aan Opdrachtnemer  verbonden advoca(a)t(en) voor u optreedt op basis van een toevoeging door de Raad voor 

Rechtsbijstand, wordt de aan u op te leggen eigen bijdrage bij wijze van voorschot aan u in rekening gebracht. Voor wat betreft die 
declaratie zijn de financiële voorwaarden zoals deze in de paragraaf “declareren” van deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, 
van toepassing. 

Geheimhouding 

38. Opdrachtnemer  is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de 
persoon van de opdrachtgever, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de 
geheimhoudingsverplichting. Opdrachtnemer  zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van 
de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Deze geheimhouding geldt tenzij enig (inter)nationale wetsbepaling, voorschrift of andere 
(beroeps)regel Opdrachtnemer  tot bekendmaking verplicht of als Opdrachtnemer  voor zichtzelf optreedt in een tucht-, civiel-, 
bestuurs- of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.  

39. De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke 
communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en emailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van 
opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld. 
 

Bewaartermijn 
40. Bij beëindiging van de opdracht c.q. na afsluiting van het dossier, zal het dossier worden gearchiveerd. De opdrachtgever dient er 

vanaf dat moment op toe te zien dat rechten bewaard blijven. Opdrachtnemer  is daar geenszins verantwoordelijk voor. Nadat de 
opdracht is beëindigd staan alle van de opdrachtgever afkomstige stukken gedurende zeven jaar aan hem ter beschikking. Na verloop 
van zeven jaar zal het dossier worden vernietigd.  


